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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни одбор ФС 

Србије на седници одржаној 4.11.2019. године, донео је 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ДИСЦИПЛИНСКОГ ПРАВИЛНИКА 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Дисциплинском правилнику Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 3/2017, 9/2018, 13/2018 и 8/2019) мења се 

члан 54. став 1 тачка б) тако да гласи: 

„Фудбалски радници: 

1. опоменом,

2. новчаном казном,

3. забраном вршења функције од 3 до 12 месеци. “.

Члан 2. 

После члана 68. додаје се нови члан 68а. који гласи: 

„Члан 68а. 

Фудбалски клуб и играч/играчи тима који у току трајања утакмице 

својевољно одбију да утакмицу која је у току наставе повлачећи се са 

терена за игру, или неактивним ставом на терену (седење, лежање, стајање 

у месту и сл.) одбију да наставе утакмицу, па накнадно ипак наставе са 

одигравањем утакмице, казниће се: 

 играч који иницира привремени прекид игре - казном у трајању од 6

месеци до годину дана забране играња,

 фудбалски клуб учесник Супер лиге и Прве лиге Србије -

одузимањем од 3 до 12 бодова, односно од 3 до 12 негативних

бодова и новчаном казном у износу од 500.000,00

(петстотинахиљада) до 5.000.000,00 (петмилиона) динара,
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 фудбалски клуб учесник Српске лиге и нижих лига - одузимањем од

3 до 12 бодова, односно од 3 до 12 негативних бодова и новчаном

казном у износу од 100.000,00 (стохиљада) до 500.000,00

(петстотинахиљада) динара,

Фудбалски тренер или фудбалски радник који подстрекава на 

привремени прекид игре из става 1. овог члана Правилника, казниће се 

казном у трајању од 6 месеци до годину дана забране вршења тренерског 

посла, односно функције фудбалског радника.“. 

Члан 3. 

Члан 80. мења се тако да гласи: 

„Играч, фудбалски радник, клуб, судија или други учесник на 

утакмици или такмичењу који: 

 на било који начин захтева или учествује у нерегуларности утакмице

или такмичења, или стимулише играче свог или других клубова на

учествовање у нерегуларности, тако да те активности проузрокују

штету или корист свом или другом клубу, или на други начин повреди

прописе фудбалске организације или Правила фудбалске игре или

правила такмичења у вези са регуларношћу, укључујући и покушај

учешћа у нерегуларности, казниће се:

- играч  забраном играња од 6 месеци до 2 године,

- фудбалски радник, судија или други учесник на утакмици или

такмичењу  забраном вршења функције од 1 до 2 године или забраном

вршења било какве активности у вези са фудбалом.

- клуб  одузимањем до 30 бодова или казном до 30 негативних бодова,



СТРАНА 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 17 ФУДБАЛ, 04.11.2019. 

- клуб  враћањем у два ранга нижи степен такмичења или враћањем у

најнижи степен такмичења, а у тежем или поновљеном случају

искључењем из будућих такмичења током једне или две такмичарске

сезоне.“.

Члан 4. 

Члан 83. мења се тако да гласи: 

„Клуб и фудбалски радници из члана 6. става 1 тач. б), в.) и г.) овог 

Правилника, за које надлежни органи УЕФА доставе ФС Србије писану 

информацију о томе да су својим чињењем или нечињењем угрозили или 

повредили интегритет фудбалских утакмица или фудбалског такмичења, 

казниће се: 

 клуб - новчаном казном од 1.000.000,00 (милион) до 10.000.000,00

(десетмилиона) динара, или одузимањем 6 до 15 бодова, или казном

од 6 до 15 негативних бодова за добијање прве информације од

УЕФА. У зависности од свих околности конкретног случаја, орган који

изриче казну може кумулативно да изрекне новчану казну не  мању

од 1.000.000,00 (милион динара), заједно са казном одузимања

бодова не мањом од 6 бодова, односно 6 негативних бодова.

 клуб – одузимањем од 6 до 30 бодова, или казном од 6 до 30

негативних бодова, за добијање друге информације од УЕФА,

 клуб – дисквалификацијом у најмање један ранг такмичења ниже у

односу на такмичење у којем је био учесник у време извршења

дисциплинског прекршаја из овог члана Правилника.

 фудбалски радници  забраном вршења било какве активности која је

у вези са фудбалом у трајању до годину дана, за добијање прве

информације од УЕФА,

 фудбалски радници  забраном вршења било какве активности  која

је у вези са

фудбалом у трајању од годину до две године, за добијање друге и

сваке наредне информације од УЕФА.
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Члан 5. 

У члану 127. став 1. после тачке 11. додаје нова тачка 12. која гласи: 

„пријаве дисциплинског инспектора.“. 

Члан 6. 

У члану 155. ставу 1. бришу се речи: ,,да је учинилац издржао 

најмање половину изречене казне.“. 

Члан 7. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

ПРЕДСЕДНК 

Славиша КОКЕЗА, с.р. 




